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• Satın alma sipariş girişinde ithalat dosya numarası alanı zorunluk kontrolü yapılmıyordu, bunun için bir 

parametre eklenerek sipariş girişinde ithalat dosya numarası zorunluluğu eklendi. 

 

 

• İhracat irsaliyelerinde dış ticaret firması ile çalışan firmalarda adres alanından alt müşteri adresi seçerek alt 

müşteri bazında irsaliye oluşturma seçeneği eklendi. Adres bilgisi ve alt müşteri bilgisi adres alanından 

eklenebilmektedir. 

 

 

• Satınalma fiş girişlerinde fiş işlem kodu ve zorunlu kullanım seçeneği eklendi. Hareket nedeni ile zorunlu bir 

gerekçe giriş sahası olarak kullanılabilecek bu alanla kontrol ve raporlama yapılabilmektedir 
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• Üretim lisans alma işlemlerinde değişiklik yapıldı, bundan önceki versiyonlarda Nebim merkezi arayarak 

lisans kodu almak gerekirken artık Nebim V3 Lisans manager uygulaması üzerinden online olarak Nebim 

Üretim lisansı alınabilmektedir. Bu işlemle herhangi birisine bağlı kalmadan istenen anda serverdaki işlemler 

kesintiye uğramadan üretim lisansı alınabilmedir. 

 

 

 

• Üretimde rapor filtrelerinde özellik filtrelemek için çoktan seçme veya arama özellik sınırı on beşinci özelliğe 

kadar işlem yapılabiliyordu, burada özellik sayısı elli ye çıkartılarak çoktan seçme arama için de elli özellik 

kullanılabilir şekilde düzenleme yapıldı.  

 

 

• İstasyon tanımları üzerine ekip lideri ve atölye bilgisi eklendi. Bu tanım ile Üretim batlarındaki ekip liderleri 

tanımı yapılabilmektedir, ayrıca istasyonların bir atölye tanımı altında gruplaması için atölye tanımı 

kullanılabilmektedir. Ayrıca aynı ekrana bant kodu ile üretim bant grupları tanımlanabilir. Ana istasyon 

tanımı ise, aynı istasyonu operasyonel nedenlerle birden fazla tanımlamak zorunda kalmışsak bir istasyon 

kodu altında gruplanması planlanmasını sağlamak için ana istasyon tanım alanı eklendi.  
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• Rezervasyonlarını aynı depo içerisinde yapan firmalarda kapatılacak iş emirlerinin üzerinde bekleyen 

rezervasyonları görüp kapatmak birkaç işlem yapmak gerekiyordu ve bu süreç bazı firmalarda 

rezervasyon iadelerini zorluyordu, bunun için yeni bir ekran geliştirerek rezervasyon iadelerinin toplu ve çok 

pratik bir şekilde yapılması sağlandı.  

• Satın alma uygulaması altından Hammadde rezervasyon iade menüsünden girip rezervasyon deposu 

seçilerek yeni bir fiş oluşturulabilir. Filtre ekranı ile istenen kriterlerde iş emri malzeme kodu, gibi filtreler 

verilebilir, gelen ekrana hem parti bazında rezervasyon yapılan hem de parti bazında rezervasyonu 

yapılmayan tüm malzemeler birlikte listelenir ve tek bir ekrandan iş emri üzerinde bekleyen tüm 

rezervasyonlar görülerek tek bir işlemle rezerv iadeleri yapılarak, stoklar serbest konuma çekilebilir.  

 

 

 

• Üretim raporlarında hafta bilgisini genelde tarihin SQL hafta dönüşümü ile almaktaydık ancak İSO haftası 

ile SQL haftası ayın ilk haftası son haftası fark edebiliyor ve buna göre hafta düzeltmesi yapılması 

gerekiyordu bunun için spUrtTakvim tablosuna Hafta bilgisi açıldı, bu tarz hafta raporlamak ve İSO haftaya 

göre düzeltme ihtiyacı var ise ilgili alandan düzeltme yapılarak hafta bilgisi bu tablolardan 

çekilebilmektedir.  

 

• Üretim hammadde sarf işlemlerinde gerçekleşen miktar girişi için sevk miktarı ve sarf miktarı sıfır olamaz 

parametreleri eklendi  
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•  

 

 

 

Ön Maliyet 

 

• Ön maliyet ekranında malzeme ihtiyaçları için bölen, çarpan, kullanım oranı alanları ve ana malzeme ve 

ülke dağılımı bilgileri eklendi.  

• Birim sarfların virgülden sonra 4 haneyi geçmesi durumunda sarf miktarı yazılamıyor veya çarpan kısmından 

giriş yapılarak virgülden sonraki hassasiyet artırımı yapılıyordu bunun yerine, çarpan gibi bölen alanı da 

eklendi bu alanla çok küçük değerleri direk yazmak yerine bölen ile birlikte yazılabilir. Bölen alanı ön 

maliyette olduğu gibi reçete ve iş emrine de eklendi.  

• Ön maliyette kullanım oranı alanı eklendi, bazı malzemeler özellikle ülke bazında kullanılacak etiket gibi 

malzemeleri yazarken birden fazla etiket göstermek gerekiyordu ancak birim sarfını farklı girmeden ortama 

maliyet alınamıyordu bunun için kullanım oranı alanı eklendi ve hesaplamada kullanım oranı alanına göre 

işlem yapılıyor, gelecek siparişe göre hangi malzemeyi hangi oranda kullanacağımızla ilgili kullanım oranı 

girerek hesaplamaya birim sarf kadar iki malzemeyi dahil etmek yerine kullanım oranı kadar maliyete dahil 

etme yapıldı.  

• Ülke dağılımı girişi eklendi, ön maliyette ülke dağılımın direk bir işlevi olmasa da ön maliyetten reçeteye 

kopyalayan firmalarda bu alan ön maliyette kullanılabilmektedir 

• Ana malzeme alanı da Ön maliyetten reçeteye kopyalamalarda kullanılmak üzere eklendir.  
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• Özellikle deri çanta gibi sarfiyatın detay bilgisini tutmak isteyen firmalar için ön maliyette bölüm bilgi diye 

bir giriş ekranı eklendi.  

• Bu ekrana ilgili hammaddenin alt parçaları, bunlara ait en boy, miktar ve teknik değer ve açıklamaları 

girebilecek ilave alanlar oluşturuldu bununla raporlamalar kısmında hammaddenin detay bilgileri 

raporlanabilir hale geldi.  
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Reçete 

 

• Reçete ekranında malzeme ihtiyaçları için bölen, çarpan alanları, ana malzeme pastal alt türü ve ülke 

dağılımı bilgileri eklendi.  

• Birim sarfların virgülden sonra 4 haneyi geçmesi durumunda sarf miktarı yazılamıyor veya çarpan kısmından 

giriş yapılarak virgülden sonraki hassasiyet artırımı yapılıyordu bunun yerine, çarpan gibi bölen alanı da 

eklendi bu alanla çok küçük değerleri direk yazmak yerine bölen ile birlikte yazılabilir.  

• Ana malzeme türü eklendi, daha önceden malzeme tür tanımı üzerinden ana kumaş bilgisi takibi 

yapıyorduk ancak bu bazı reçetelerde farklı tür malzemelerin ana malzeme ayarlamasında kısıtlamalar 

oluşturuyordu bunun için reçetede malzeme satırı üzerinde ana malzeme işareti ile pastal ekranlarında 

ana malzeme kullanımı için eklendi.  

• Ana malzemenin yanı sıra pastalda biye kesim, ceplik kesim gibi yan işlemler için hangi malzemenin hangi 

yan işleme gireceğini tanımlayacak pastal alt türü alanı eklendi. Bu işlemde seçmek için malzeme türlerine 

bölüm işlemler ayarlarından pastal hazırlık var seçeneğinin işaretli olması gerekiyor 

 

 

• Malzeme tür tanım alanına varsayılan bölen değeri, birim cinsi, filtre için stok kodu aralığı ve bu kodlardan 

farklı kod seçimini engelleyecek filtre harici kod seçilemesin özelliği eklendi, aynı zamanda malzeme kart 

açma ekranına bağlı özellik kodu alanı eklendi. Yine bu ekrana pastal işlem türü tanımı eklendi  

• Beden bazında eşleştirme seçeneği eklendi. Etiket gibi bedenli malzemelerde stok kartlarına otomatik 

beden eklenip ürün ve malzeme bedenlerini girişte hızlı bir şekilde eşleştirme eklenmiş oldu.  
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• Ülke dağılımı girişi eklendi, özellikle etiket gibi malzemeler ülke bazında değişiklik gösterebilmektedir, bir 

üründe iki farklı etiket kullanılacaksa hangi etiketin hangi ülkede kullanılacağı bu ekrandan seçilebilir. İş 

emri ihtiyaçları hesaplanırken, müşteri siparişinin ülke dağılımına göre ilgili ülkenin etiket ihtiyacı bulunarak 

hesaplamalar yapılmakta.  

• Ülke dağılımı girişte bir ülkede geçerli bir etiket tanımlanırken istenirse X ülkesi hariç diğerlerinde seçeneği 

ile diğer ülkelerin tanımı tek tek yapılmadan hariç seçeneği ile hangi ülkede kullanılmayacaksa 

belirlenebilir.  

 

 

 

 

• Ülke dağılımı girişte bir ülkede geçerli bir etiket tanımlanırken istenirse X ülkesi hariç diğerlerinde seçeneği 

ile diğer ülkelerin tanımı tek tek yapılmadan hariç seçeneği ile hangi ülkede kullanılmayacaksa 

belirlenebilir.  

• Reçete ekranında ve iş emri ekranlarında resim dizinleri ile ilgili geliştirmeler yapıldı.  

• Reçete üzerinden direk V3 ürün kartı arşiv dizinine gitme veya arşiv dizinine yeni bir resim veya dosya 

ekleme yapılabilmektedir.  

• Reçete arşiv dizinine de buradan dosya eklenebilmektedir.  

• Bu ekranlarda önemli bir geliştirme de dosyayı lokal klasörünüzde seçseniz de dosya ekleme de dosya ilgili 

ortak klasöre program tarafından otomatik kopyalanmakta ve dizin ve dosya bilgileri klasörde 

saklanmaktadır, bu sayede reçete arşiv dizininde dosya var mı yok mu, bunu rapor olarak alabilirsiniz ve 

uygun bir grid tipi raporda direk dizinlere erişi sağlayabilirsiniz. 
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• Mobilya ve benzeri alt reçeteli ürünlerde reçete giriş ekranı; 

• Mobilya sektöründe Ürün, Paket, Parça ilişkisi için reçeteler açıp bunların iş emirlerini otomatik oluşturma 

işlemi yapıyorduk, özellikle mobilya üretim işlemlerinde reçete girişi oldukça detaylı ve uzun süren bir işti bu 

konuda yeni versiyonda bir geliştirme yaparak Mobilya vb. gibi ürünler için Alt Reçete aç uygulaması adı 

altında bir giriş ekranı geliştirdik.  

• Reçete modülü altından Alt Reçete Aç uygulaması ile uygulama giriş ekranına ulaşılabiliyor.  

• Mobilyada ürünler genel olarak set, paket, parça yapısında oluşmaktadır. Reçete giriş ekranından bir ürün 

seçildiği anda otomatik olarak ürün paket bilgisi set tanımlarından gelmektedir. Ürün ve paketin üretim 

ağacı bu ekrandan seçilebilir ve paket ölçüleri, paket ürün resimleri buradan tanımlanabilir.  

• Her bir paketin içindeki parçalar ise parça bölümünden tanımlanmakta ve parça bazında üretim rotaları, 

süreleri, işçilik maliyetleri gene tek bir ekrandan belirlenebilmektedir.  

• Alt kısımlarda ise parçaların, sunta, bant gibi tüketim malzemeleri girilebilirken, pakete girecek paket ve 

aksesuar malzemeleri de tek bir ekrandan girilebilmektedir. 

• Bu ekrandan girişler tamamlandığını program otomatik olarak, ürün reçetesini, paket reçetelerini oluşturur 

ve ürün paket ilişkisini sağlar. 
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• Gene aynı anda parça reçetelerini de oluşturup bunların parça stok kartlarını otomatik olarak açar, 

reçetesini oluşturur ve paket ilişkilerini sağlar.  

• Tüm ana ve alt reçeteler bu ekran sayesinde tek bir ekrandan girişi yapılabilmektedir.  

 

 
 

 

 

 

Top Bazında Kumaş Takibi  

 

• Alış irsaliyesinde excelden top aktarma işlemi yapılabiliyordu ancak burada topların sipariş nosu ile bağlı 

aktarılması yapılamıyordu, bunun için Excel’den top aktar sipariş no adında bir seçenek eklendi, uygun 

dosya formatı ile aktarım yapıldığında sipariş no, stok kodu ve top bilgilerinden otomatik sipariş ve iş emri 

bağlantılı top girişi yapılabilmesi sağlandı. 

 

 
 

 

• Top bazında takip edilen stoklarda top üzerindeki raf kodlarının düzenlenmesi için yeni bir mobil uygulama 

geliştirildi.  
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• Raf takibi açısından toplar girişten sonra raf yerleştirmesinde okutma yapılarak top güncellemesi yapılabilir 

ve raf bazında envanter alınabilir.  

 

 
 

 

İş Emri Süreç Takip  

 

• İş emri süreç takip ekranındaki açıklama alan sayısı arttırıldı, Özelliklerin de arttırılması ile ekranda daha 

fazla alandan süzme raporlama yapılması mümkün oldu, istenirse alan görünümleri ve içerikleri de 

özelleştirilebilir şekilde girişlerde daha detaylı bilgi alınabilmesi sağlandı.  
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Safhalarda Barkodlu Üretim  

 

• Web üretim ekranındaki Demet miktarlı barkodun veya model barkodu gibi barkodların tek tek mi yoksa 

miktar girilerek mi okutulacağı ile ilgili spUrtUretimBarkodTipi tablosuna özelleştirilebilir bir alan eklenerek, 

model barkodunda tek tek okutma imkânı getirildi. Demet miktarlı barkod girişinde kalan miktarın otomatik 

gelmesi sağlandı.  

 
 

Hammadde Kalite Kontrol  

 

• Alış irsaliyeleri kalite kontrol veya karantina depoya yapıldıktan sonra kontrol sonucunda serbest depoya 

transferleri manuel olarak yapılabiliyordu, bunun için bir geliştirme yapılarak, alış irsaliyesinden transfer fişine 

aktarım yapılarak kalite kontrol sonucundan geçen miktarların serbest depoya irsaliye bazında transferi 

sağlandı.  

 

 



12 
 

 

• Kalite kontrol ekranında top bazında kontrollerde top bazında ok, ret veya şartlı okey gibi tür tanımları ile 

top kontrollerinin tamamlanması sağlandı.  

• Alış irsaliyesinden serbest depoya transferlerde sadece Ok’lenmiş topların transferi sağlandı.  

 

 

 

• Hammadde kalite kontrol test ekranları geliştirildi.  

• Kalite kontrol testleri daha öncesinden Kalite kontrol giriş ekranından yapılıyordu ancak burada testlerle 

ilgili ilave isteklere ve farklı beklentilere göre önemli test giriş kriterleri ve girişleri parametrik olarak eklendi.  

• Kalite kontrol için test sonuçları için istenen kriterler ve test sonuç bilgileri Kalite Kontrol Test tanımları, grup 

tanım 2 ekranından yapılmaktadır.  

 

 
 

• Test için hammaddelerde uygulanacak test başlıkları, bu testlerde girilecek sonuçlar ve aktif olup olmadığı 

bilgileri Parça tanım ekranın belirlenebilmektedir.  

 

 



13 
 

 
 

• Test işlemleri kumaş testleri, aksesuar testleri veya X müşteri kumaş testleri gibi farklı gruplarda 

gruplanabilmektedir.  

 

 

 

 

• Kalite kontrol giriş ekranındaki mevcut yapı bozulmadan Test girişleri, bu testlerle ilgili sonuçlandırma ve 

durum bilgileri test ekranına ilave edilmiştir. Bu ekrandan irsaliye bazlı kontrol yapılması ve raporlanması 

sağlanmıştır.  

• Testleri yaparken numune için, tedarikçi bilgileri, kim için yapılıyorsa müşteri bilgileri ve test durum ve 

sonuçlandırma bilgileri tek ekrandan takip edilebilmektedir.  
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• Test giriş ekranında ise ilgili hammadde veya ürün için belirlenmiş, test grubu seçilebilmekte istenirse ilave 

test eklenebilmekte veya çıkartılabilmektedir. Bu işlem sonucunda yapılan testler istenen form dizaynında 

raporlanabilmektedir.  

• Alış irsaliye bağlantılı kontrol yapıldığı için, kalite kontrol ekranında test yapılıp yapılmadığı bilgisi 

gösterilebilmekte istenirse irsaliyedeki benzer stoklar arası test kopyalaması yapılabilmektedir.  

• Test girişler, testle ilgili dosya saklama ve kontrol sonuçlandırma yetenekleri ile hammadde ve ürün ile 

alakalı tüm test süreçleri sistemde takip edilebilmektedir.  
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Sipariş Bazlı Koli Takibi  

 

• Mobil uygulama üzerinden üretimden oluşturulan koliler için Koli raf tanımlama eklendi. Top uygulaması ile 

aynı platformda çalışan uygulama ile kolilerin sevkiyat öncesi raf bilgileri tanımlanabilmesi sağlandı. 

 

 

 

• Yükleme dağılımlı müşteri siparişleri üretim programından girilebiliyordu, bu girişlerde excelden aktarma 

seçeneği eklendi. 

• Uygun formatlı bir Excel dosyası ile yükleme dağılımlı siparişler aktarılabilmektedir. Ayrıca yükleme dağılımlı 

siparişe ülke dağılımı, kesim fazlası adet, gibi istenirse koli bazında sipariş oluşturmak mümkün olmakta ve 

üretim takibini otomatik oluşturulacak barkodlar ile koli bazlı yapmak mümkün olmaktadır. 
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• Barkotlu ve koli bazlı üretim yapan firmalarda çeki listesi öncesi yükleme planı oluşturmak için yeni bir 

uygulama geliştirildi.  

• Sevkiyat menüsü altından Yükleme planı ekranından girerek, çeki listesi öncesi yükleme planı 

oluşturulabilmektedir.  

• Yükleme planlarından çeki listesine kontrollü aktarım ve sevkiyat yapılabilmektedir. 
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• Çeki listesine aktarılmış kolilerin sevkiyat öncesi kontrolü için Çeki listesi sayım ve paketleme için bir 

uygulama geliştirildi.  

• BarElTerTopSayim uygulamasına çeki listesi sayım menüsü eklendi. Bu menüden çeki listesi numarası seçip, 

palet kodu seçip çeki listesindeki koliler okutularak, kolilerin palet bilgilerinin saklanması sağlandı. 

• Çeki listesinin palet okutması ile kontrolü yapılmadan irsaliye oluşumun önüne geçildi veya uygun 

özelleştirme ile irsaliyenin Gelir idaresine gönderimi öncesi de çeki listesi sayım ile irsaliye kontrolü yapılabilir, 

uygulama iki farklı şekilde kurgulanabilir.  

 

 

 

Üretim E-İrsaliye Entegrasyonu  

 

• Üretim hareketlerinden oluşan yarı mamul irsaliyelerinin e irsaliye oluşturulması yapılabilmekteydi ancak her 

fiş ayrı e irsaliye dosyası oluyordu, aynı tarihteki aynı atölyeler arası yapılan işlemlerin e irsaliye gönderimine 

kadar birleştirilebilmesi için bir parametre eklendi.  

• Aynı tarih, kullanıcı ve atölyeye yapılan üretim hareketi irsaliyeleri birleştirilerek oluşmaktadır. Bu işlem için 

ayarlarda ilgili parametrenin seçilmesi yeterlidir.  
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• Fason irsaliyeden başlayan hareketlerde e irsaliye oluşturulmamaktaydı, fasoncunun irsaliyesi ile işlem 

görmesi esasından dolayı fasonda başlayan hareketlerde transfer e irsaliyesi atılabilmesi için parametre 

eklendi. Aşağıdaki seçenek seçilirse Fasonlar arası yarı mamul hareketlerinde de e irsaliye oluşacaktır.  

 

 
 

 

• Üretim e irsaliyeleri Nebim V3 üzerinden Oluşan e irsaliyeleri kontrol et gönder programı ile gönderilebiliyor, 

üretim satın alma üretime transfer işlemlerinden de direk e irsaliye kontrol et gönder işleminin yapılması 

sağlandı.  

• Bu işlem için Nebim V3 Entegratörde ilgili e irsaliye servisinin kurulup ayarlarının yapılması ile e irsaliyeler 

üretim programı içinden direk gönderilebilecektir.  

• Aynı işlem üretim hareketlerinden oluşan e irsaliye gönderimi için Üretim bölümünden e İrsaliye gönder 

menüsünden toplu olarak yapılabilmektedir.  
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Üretim İstasyon Kapasite Planlama  

 

• Üretim İstasyon kapasite planlama için yeni bir uygulama geliştirildi.  

• Uygulamada bant kapasitelerini tanımlayabilir, bant grup ve verimliliklerini belirleyerek kapasite planında 

kullanılacak bant ve üretim bölümlerini belirleyebilirsiniz.  

• Kapasite planı süre bazlı yapılabilmekte ve yönetilebilmektedir. Ürünlerin üretim bölüm sürelerini 

tanımlayarak kapasite için standart sürelerine göre otomatik planlama oluşturabilirsiniz.  

 

 
 

• Bölüm istasyon kapasite ayarlarını yapabilirsiniz.  

 

 
 

• Planlamada sürükle bırak işlemi ile hafta içindeki plan optimizasyonlarını yapabilirsiniz.  
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• Kapasite planlama ana ekranında tüm planlarınızı izleyebilir, istasyon hafta değişiklikleri yapabilirsiniz.  

• İstasyonlar için kapasite ayırma yapabilirsiniz.  

• Planlarınızı kesinleştirerek kesin planlar halinde sabitleyebilirsiniz.  

 

 

 
 

 

• Planlama ekranında Pastal bölümüne hazır onayı verebilir, pastal hazırlık işlemi ile kumaş rezervasyonlarını 

yapabilir ve pastala hazır hale getirebilirsiniz.  

• Ayrıca dikim paket malzemeleri gibi aksesuarlar için aksesuara hazır hale getirebilir ve aksesuar hazırlık 

işlemleri yapabilirsiniz.  
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• Planlama uygulaması ile bantlarınızın doluluklarını izleyebilir, plan revizeleri yapabilir, onay süreçlerini 

planlama üzerinden yürütebilirsiniz.  

• Planlama uygulaması için Nebim Üretim barkotlu üretim lisansı ve Nebim Üretim İstasyon Kapasite 

Planlama lisansı gerekmektedir 

• Uygulama ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri eğitim video ve dokümanlarından edinebilirsiniz. 

 

 

 

Pastal Planlama ve Üretim Takibi  

 

• Pastal Planlama ve Pastal bazında üretim takip uygulaması eklendi 

• Planlamada pastala hazır hale getirilen koli demetler için pastal planlarının oluşturulması, Alt pastalların 

belirlenmesi yapılabilmektedir. 

• Pastal planında yapılan alt pastallar için top seçimi yapılarak toplar pastal bazında rezerv edilebilmektedir.  

• Ayrıca kumaş aksesuar depo pastal bazında üretime transfer işlemini gerçekleştirerek pastal bazında stok 

hareketini oluşturabilmektedir.  

• Pastal ekranında pastal boyu, kat, Metrekare gramaj gibi bilgilerden pastal sarfları hesaplanabilir.  

• Pastal planında farklı iş emirleri aynı pastalda üretilebileceği gibi istenirse farklı modellerde aynı pastalda 

planlanabilmektedir.  
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• Pastal ekranından işlemlerin tamamlanmasına göre pastal hazır, serildi veya kesildi bilgileri pastalda takip 

edilebilmektedir.  

• Pastala bağlı, biye kesim, garni kesim, astar kesim gibi işlemlerin de bilgileri aynı pastal içerisinden takip 

edilebilir.  

• Pastal hazırlıkları tamamlandıktan sonra pastal bazında formlar hazırlanabilir ve üretim takibi pastal 

numarası ile de yapılabilmektedir.  

 

 

 
 

• Pastal bazında üretim takip yapılabilmektedir. 
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• Kesim, tasnif gibi dikim öncesi süreçleri veya baskı nakış gibi işlem süreçlerini pastal barkodu ile toplu olarak 

yapabilir ve takip edebilirsiniz.  

 

 
 

• Pastal bazında üretim hareket ekranı ile pastal barkodu okutulur ve pastal içindeki ürünlerin rotasına uygun 

olarak üretim transfer veya bölüm işlem giriş çıkış işlemleri tek bir ekrandan pastal bazında yapılabilir.  

• Pastal bazında üretim transfer ekranında her modelin kendi rotasına göre hareket etmesi aynı fiş üzerinden 

sağlanabilir.  

• Pastal bazında oluşturulan fişler yine pastal bazında iptal ve silmeleri yapılabilir.  
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• Dikim paket bölümü gibi bölümlerde ise demet koli bazında üretim hareketleri yapılabilir.  

• Bu ekranda koli barkodları oluşturulur ve koliler aynı ekrandan birinci kalite, ikinci kalite hata, hurda gibi 

hareketler hata nedenleri ve miktarları ile takibi yapılabilir.  

• Yeni üretim ekranları e irsaliye ile uyumlu olarak çalıştırılabilir.  

 

 

 
 

• Pastal bazında takip ve üretim takibi uygulaması için Nebim Üretim barkotlu üretim lisansı ve Nebim Üretim 

İstasyon Kapasite Planlama lisansı ve Pastal Planlama ve üretim takibi lisansı gerekmektedir 

• Uygulama ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri eğitim video ve dokümanlarından edinebilirsiniz. 

 

 

 

Makine Bakım Onarım  

 

• Üretim programında makine tanımları ve makine bakım planları yapılabiliyordu. Yeni geliştirilen 

uygulamalar ile makine arıza takibi için geliştirmeler yapıldı.  

• Makine kartları için arıza türleri ve arıza tür eşleştirilmeleri yapılarak, makine bakım arızada kullanılacak 

kartlar oluşturulabilir. 
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• Makinelerle ilgili arıza bildirimleri giriş ekranından hangi makine ne zaman arızalandı ve ne tür arızası var bu 

bilgiler girilerek bakım onarım bölümün bilgilendirmesi ve bakım onarımcı planlaması yapılabilmektedir.  
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• Bakım onarım personeli makine tamir işlemini yaptıktan sonra sistemden bakım onarım sonucu girişini ve 

buna ait kullanılan malzeme sarfiyatlarını oluşturabilir.  

• Bu girişlerle bakım onarım takvimi için periyodik bakım onarım ve kalibrasyon bilgilerine ulaşılarak takibi 

yapılabilir.  

• Arıza bildirimleri takip edilebilir ve sonuçları takip edilebilir. 

• Bakım onarım departmanın iş yükü ve iş akışı takip edilebilir.  

• Makine yedek parça stok takibi yapılabilir.  
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Üretim Hammadde Stok Kart Açma  

 

• Nebim Üretim programından malzeme kart açma işlemleri için yeni bir program geliştirilmiştir. 

• Malzeme kartlarının açılmasında hiyerarşik özellik tanımı ve buna bağlı kart açma parametrelerinin 

belirlenmesi ile standart kaç ama bilgileri tanımlanabilmektedir.  

• Bu işlem için Stok-Firma menüsünden malzeme kart açma ekranı kullanılabilir ancak bunun için öncelikle 

malzeme tür tanımları yapılması ve bu türlere ait alt özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir.  

• Malzeme tür tanım ekranı için istenen sayıda malzeme tür tanımı yapılabilir, her bir tür için KDV tipi, birim 

cinsi, renk beden olup olmadığı gibi bilgiler tanımlanır. spUrtMalzemeKartiAnaOzellik ana tablosunda özellik 

kodları belirlenir ve çalışma şekilleri belirlenir. 

• Malzeme tür tanımlarına ait özellik bilgileri, hangi özellik açıklamasının stok adına yazılacağı özellik 

sıralaması ve beden bazında değişip değişmeyeceği gibi alt bilgiler spUrtMalzemeKartiAnaOzellikTanim 

tablosundan belirlenir.  

• Malzeme kart açma ekranı tür bazında dinamik çalışmaktadır, ekrandan her malzeme türü için farklı sayıda 

özellik tanımı ve çalışma şekli parametrik olarak belirlenebilmektedir.  

• Ekrandan tüm kart bilgileri görülebilir, değişiklik ve kopyalama yapılabilir.  

• Hammadde ve Malzeme kartları ile ilgili tüm raporlara tek ekrandan ulaşılabilir  

• Malzeme tür bazında KDV oranı madde muhasebe kodları gibi özellikler tanımlanabildiği için kart açmada 

yaşanabilecek hataların önüne geçilir.  

• Kart tekillik kontrolleri yapılarak aynı karttan farklı açılmasının önüne geçilir.  

• Stok isimleri parametrik olarak belirlendiği için tüm hammadde malzeme kartları belli bir düzende açılır.  

• Stok kartları için ilave açıklama alanları, fiyat bilgileri, tedarikçi bilgileri, gibi bilgiler tek ekrandan 

yönetilebilir. 

• Malzeme kart açma ekranı ile ilgili eski kartlarınızın yeni sisteme uyarlanması veya bu sistemi kullanmaya 

başlamakla ilgili proje ekiplerinden proje desteği alabilirsiniz. 

 

 

 
 


